
De ruimte heeft een uniek schoolconcept.
Er wordt niet met een vooropgezet curriculum gewerkt.
Daardoor pakken studenten hun persoonlijke verantwoordelijkheid op
en hebben ze het stuur in eigen handen.
Samen met stafleden en docenten vervullen ze ook alle taken en rollen binnen de school
die normaal in de handen van volwassenen liggen.
ZZo crëren we samen de vorm en inhoud van de school. https://deruimtesoest.nl/ 

Ik ben een rustige student, een harde werker en werk goed georganiseerd. In mijn vrije 
tijd besteed ik vooral tijd aan het ontwikkelen van games. Daarin kan ik mijn creativiteit 
kwijt en kan ik iets maken waarvan ik en anderen plezier hebben. Ik ben op zoek naar 
een stageplaats waar ik uitgedaagd wordt om nog meer te leren en waar een gezellige 
en relaxte sfeer is.

september 2014 - juli 2018
Overgangsbewijs HAVO 3-4, Democratische school De Ruimte, Soest

Op het Grafisch Lyceum Utrecht volg ik de opleiding game development. 
Ik leer programmeren, scripting en de techniek van game development,
C#, HTML5, Unity, design patterns, Agile en Git. We werken altijd in een team
samen aan een project.

september 2018 - huidig
Game Developer, Grafisch Lyceum Utrecht, MBO

Krantjecontantje, Soest
Krantenwijk

Albert Heijn, Soest
Vulploegmedewerker

Kwalitaria, Soest
Medewerker snackbar

Blender 3D software
april 2017 - april 2017, HKU

28/11/18 - 30/01/19, Grafisch Lyceum Utrecht
Internet of things, Raspberry pi, Arduino, 3D printing

rijkenjulian@gmail.com

julianrijken.com

kennis van
programma’s zoals:

primaire
• Unity
• Photoshop
• Dreamweaver
• Premiere P• Premiere Pro
• Git Kraken
• GitHub Desktop
• Maya
• obs
• Hammer SDK
• Office
• Visual Studio• Visual Studio
• Visual Studio Code
• SketchUp

secondaire
• Illustrator
• Audacity
• Blender
• Unreal Engine• Unreal Engine
• Game Maker
• Sony Vegas

Programmeertalen:

primaire
• C#
• HTML
• CSS• CSS

secondaire
• C++
• Java
• PHP
• Lua

Engels

Nederlands

Software ontwikkelen

zelfstandig werken

geconcentreerd werken

probleem oplossen

samenwerken

Agile Development Scrum
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Julian Rijken


